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 19احتیاجات الفتیات والشابات خالل وباء كوفید ـ 
 

في حیاة الفتیات والشابات حول العالم. یكشف ھذا الوباء  مسبوقٍ  تحدیًا غیرَ  19 -كوفید یمثل 
ومواطن ویسلط الضوء على المخاطر  ،العالمي عن أوجھ عدم المساواة القائمة في مجتمعاتنا

والقیم االجتماعیة العمیقة  األعرافالمحددة التي تواجھھا الفتیات والشابات. ھذه  الضعف
 الفتیات حیاة آمنة وصحیة وكاملة.عیش أمام  اعوائقً  تُمثلالجذور 

  
ھي القیود المفروضة على الحركة والتجمعات.  19 -كوفید ھا أحدثأحد أكبر التغییرات التي 

ا العدید من الفتیات معتمد علیھت اللذینالمجتمع واألمان دعم تأتي خسارة  ،مع ھذه القیودف
. في الوقت في جمیع أنحاء العالم والنساء. تم إغالق المدارس والمنظمات التي تقدم الخدمات

 لم یعد باستطاعتناكما مؤقتًا ، وتم فصل الكثیر من العمل،  یةالمجتمع الجماعاتنفسھ، تم إیقاف 
تشكل ھذه العزلة المتزایدة وعدم الیقین االقتصادي خطراً شدیداً والتجمع مع العائلة واألصدقاء. 

 على الفتیات والنساء.
 

 والسیدات الفتیات سالمة
 

 وفتیات للمرشدات العالمیة الجمعیة تؤمن والشابات، للفتیات تطوعیة حركة أكبر باعتبارھا
 للفتیات یمكن وداعمة آمنة بیئة خلق إلى نسعىنحن . الفتیات جمیع تقدیر فیھ یتم بعالمٍ  الكشافة
 من نعملو. والعنف النمطیة والقوالب المسبقة، األحكام من مأمن في إمكاناتھن، تطویر خاللھا
 العالم أنحاء جمیع في الفتیات تواجھھا التي الفریدة التحدیات إلى الستماععلى ا برامجنا خالل

 الالزمة تغییراتال من أجل إحداث ونناصر ،أفضل بشكل لخدمتھن ونتكیف ،الحاضر الوقت في
 .یتھنرفاھالتي تعوق  الھیكلیة العوائق لمعالجة

 
 العنف القائم على نوع الجنس •

 
. والفتیات النساء على شدیدةً  امخاطرً  الجنس نوع على القائم العنف یحمل ، العادیة األوقات في

 الصعب، من تجعل الحالي المرض تفشي لمعالجة الحكومات تتخذھا التي التدابیر فإن ، والیوم
 وفي المنزل في العنف من الحمایة على الفتیات حصول المستحیل،من  الحاالت بعض وفي

 .مجتمعاتھن
  

 للسیطرة محاولة في اإلغالق أشكال من شكلب تمر البلدان من العدیدو ، العالمي الوباء بدایة منذ
 ھذا ، والفتیات النساء من للعدید بالنسبة. جدا قلیلة حركة مع البقاء في المنازل ، الفیروس على
 المتحدة مملأل العالمیة دراسةلل وفقًا. ھروبإمكانیة لل دون مع معتدٍ  محصورات أنھن أیًضا یعني
 في امرأة ملیار من أكثر على عام كل الجنس نوع على القائم العنف یؤثر ، القتل جرائم حول
 على قُتلتقد  امرأة 87000 أن إلى التقدیرات تشیر ، 2017 عام وفي ، العالم أنحاء جمیع

https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/global-study-on-homicide.html
https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/global-study-on-homicide.html
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 الفتیات وخاصة ، للفتیات بالنسبة. األسرة أفراد أحد أو حمیم شریك ید على العالمي الصعید
واالعتداء  للعنف تعرضھن مخاطر من یزید الوباء أثناء المنزل في البقاء فإن المراھقات،

 .المنزلي
 

 االستقاللیة من أقل اقدرً  والنساء الفتیات لدى یكون ما غالبًا ، الشدیدة المخاطر ھذه جانب إلى
 ركبةالمُ  التأثیرات إذا ما أضفنا ذلك إلىو. والرجال الفتیانب بالمقارنة القرار اتخاذ سلطةمن و

 وحرمانھن المبكر، الزواج على الفتیات إرغام إلى ذلك یؤدي أن یمكن االقتصادي، للغموض
تقل احتمالیة كما  ،أثناء مرضھن اإلضافیة باألعمال وإثقالھن المدرسة، إلى العودة فرصة من

 .على وجھ العموم الخاصة احتیاجاتھن تلبیة
 

الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات  مشروع في یشاركن أوغندا في فتیات من بالفعل سمعنا لقد
 مع العمل الشابات من العدید من ُطلب ، ھذه اإلغالق فترة خالل. الكشافة "محركات التغییر"

 الزواج البعض واجھت حین في ، المدرسة إلى بالعودة لھن یُسمح ال قد لذلك ونتیجة ،أسرھن
 .المبكر القسري

 
"الفتیات غیر  حملة بإدارة الكشافة وفتیات للمرشدات العالمیة الجمعیة قامت ، 2017 عام في

 نوع على القائم العنف ضد النشاط من یوًما 16 بـ لالحتفال؛  GirlsAreUnsafe#آمنات" 
 عدمأكبر قدر من ب فیھا شعرن التي األماكن ومشاركة رسم الفتیات من طلبت حیث ،الجنس
 الیومي بالواقع صارخ تذكیر بمثابة الواردة والبیانات الرسومات من المئات كانت. األمان
 مثل باألمان، فیھا یشعرن الفتیات أن فترضیُ  التي األماكنف. العالم أنحاء جمیع في للفتیات
 .عدم األمانأكبر قدر من فیھا ب یشعرن تم رسمھا كأماكن والمستشفیات، المنازل

 
 خالل من والنساء الفتیات ضد العنف إلنھاء العالمیة الرئیسیة حملتنا ھي" العنف أوقفوا"

 محدودة القدرة أن من الرغم علىو. والبحث المجتمعي والعمل الوعي وزیادة والتعلیم المناصرة
 التي األعضاء للمنظمات الدعم تقدیم نواصل أننا إال ، وجًھا لوجھ والتدریب البرامج تقدیم على
 حول الوعي مستوى لرفع ؛عبر اإلنترنت افتراضیة أدوات خالل من" العنف أوقفوا" حملة تدیر

 تم التي اإلجراءات على األمثلة ومن. بلدانھن في المتضررات للنساء الدعم وتقدیم ،المشكلة
خدمات  لمشاركة االجتماعي التواصل وسائل على حملة سریالنكا مرشداتإنشاء  اتخاذھا،
 .المنزلي العنف ضحایالالھاتفیة  لمساعدةاخطوط 

 
 الفتیات على 19 -كوفید  تأثیر نستكشف بینما. مضى وقت أي من أھمیة أكثر العمل ھذاإن 

 الفتیات احتیاجات لتلبیة ؛الوطنیة حمالتھن لتكییف األعضاء منظماتنا ندعم فإننا ، والنساء
 .الحالیة الظروف ظل في والنساء

 
 السالمة على شبكة اإلنترنت •
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 من مھًما جزًءا اآلن اإلنترنت عبر التعلم وفرص اإلنترنت عبر المعلومات إلى الوصول عدیُ 

ھي  اإلنترنت شبكةعلى  المساحات فإن ، لألسف. التطور ومواصلة اتصال على بقائنا كیفیة
 2020 لعام بحثنا لتوصّ فقد . والفتیات النساء معاملة إساءة لتكثیف تُستخدم قویة أدوات أیُضا

 شملھن الالتي والشابات الفتیات نصف أن إلى Web Foundation مؤسسة مع بالشراكة
 الجنسي والتحرش التھدید رسائل ذلك في بما ، اإلنترنت عبر لإلساءة تعرضن االستطالع
 .إذنھن دون الخاصة الفیدیو ومقاطع الصور ومشاركة

لیس لدیھن  العالم أنحاء جمیع في وامرأة فتاة ملیاري من یقرب ما فإن ، اآلخر الجانب على
على  المساحات إلى الوصولإمكانیة  نلغي عندماف. العالمیة اإلنترنت شبكة إلى الوصول إمكانیة
 یحرمن فإنھن ، اإلنترنت ومقاھي المجتمعیة والمنظمات المدارس التي تقدمھا اإلنترنت شبكة
 .أصواتھن وإسماع كسبالو التعلم فرص من أیًضا

  

 أنشطتھن بنقل الكشافة وفتیات المرشدات مجموعات من العدید تقوم حیث الحاضر الوقت في
على  آمنة مساحات لدعم الجیدة وممارساتھن نصائحھن بجمع نقوم ، اإلنترنت عبر للفتیات
 للوصول مبتكرةُ  اطرقٌ  ونستكشف ،19 –كوفید  أثناء اتصال على للبقاء للفتیات اإلنترنت شبكة
 .الالتي ال یستطعن الوصول إلى اإلنترنت الفتیات إلى

الجمعیة العالمیة  برنامج خالل ومن ،بأمان اإلنترنت عبر التنقل في الفتیات دعم إلى نھدف نحن
 إلعالم مصمًما رسمي غیر تعلیمیًا منھًجا نقدم ،للمرشدات وفتیات الكشافة " تصفحي بذكاء"

 عبر التھدیدات من أنفسھم وحمایة اإلنترنت عبر إیجابي بشكل التواصل كیفیة حول الشباب
 .اإلنترنت شبكة على وسمعتھم حقوقھم واحترام اإلنترنت

 والشاباتصحة ورفاھیة الفتیات 
 

 على االقتصادیة اآلثار وكذلك ، مدمرة 19-كوفید یسببھا التي واالجتماعیة الصحیة اآلثار إن
 ولسوء ، تتكیف أن یجب ، الدخل مصادر العائالت تفقد فعندما. الناس من األضعف الفئات
 .إمكاناتھن كامل إلى االرتقاء على الفتیات قدرة تعوق بطرق غالبًا ھذا یحدث ، الحظ

 
 التغـذیـــة •

 
بالفتیان، ألسباب منھا  مقارنةً  التغذیة نقص من للمعاناة عرضة أكثر الفتیات أن بالفعل نعلم نحن

 أن المرجح منو. التعلیم ونقص ، والفقر ، المنخفض االجتماعي والوضعالبیولوجیا اإلنجابیة، 
 على األمد طویلة اآثارً  لھ سیكون والذي والفتیات، الشابات لدى التغذیة سوء من الوباء ھذا فاقمیُ 

https://webfoundation.org/
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 في یأكل من آخر ھي الشابات تكون ما غالبًاف. الغذائیة والنظم واالقتصادات الصحیة الرعایة
واألعراف المرتبطة بنوع الجنس،  الثقافات بسبب الطعام؛ حصص أصغر یأكلنكما  أسرھن،

 حصًصا والفتیات الشابات ستأكل ، العالمي الغذاء نقص معوبل وربما أقل في أوقات األزمات. 
 .انتظاًما أقل بشكلو أقل،

 
 یتم الذي ، المدعومة بالفتاة" لتغذیة"ا الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة برنامج في

 المنظمات مع نعمل ، Nutrition International منظمة التغذیة الدولیة مع بالشراكة تنفیذه
التغذیة  شارة أنشطة ملف خالل من. جیدةال تغذیةال على الفتیات حصول لضمان ؛األعضاء

 تغذیتھن، لتحسین الالزمة والمعارف المھارات اكتساب على الفتیات تعمل ، المدعومة بالفتاة
 الحمالت إنشاءفي  الفتیات ندعم كما. المحلي مجتمعھن في التغذیة لتحسین إجراءات واتخاذ

 .األجیال بین التغذیة سوء دورة لوقف ؛والعالمي الوطني المستویین على مناصرةوال
 

 الصحة أثناء الطمث •
 

 في والفتیات النساء من العدید تواجھھا التي بالطمث المرتبطة التحدیات الحالي الوباء یُبرز
 إغالق یتم ، المقید االجتماعي التفاعل فترة خالل. ھاتفاقم من ویزید العالم أنحاء جمیع
 یتمو. الطمث حول الھامة المعلومات إلى الوصول للفتیات فیھا یمكن التي األماكن من العدید
 العملیة ھذه حول الكافیة المعلومات االفتقار إلى إن. الروتینیة الصحیة الرعایة خدمات تقلیل

 المحظورات تأثیرمن  اإلغالق عملیة تكثفو. والعار الخوف یولد الطبیعیة البیولوجیة
 خجل بدون الطمث إدارةاألمر الذي یزید من صعوبة  ،األسرة مستوى على بالعار والوصم

 .الضیقة األماكن في وغالبًا ، عدم راحة أو

أقل  العائالت أن تعني 19 –كوفید لـ االقتصادي التأثیرب مقترنة االجتماعیة المحظورات إن
 تؤديو. الطمثیة النظافة منتجات مثل ، للفتیات الضروریة البنود على المال إنفاق میالً إلى
 النظافة منتجاتتكلفة  یجعل األمر الذي األسعار، ارتفاع إلى المعطلة التورید سالسل
 الفتیاتمن  الحائض تواجھ ذلك، على عالوة. للكثیرین بالنسبة یمكن تحملھا ال الطمثیة
 یحتاجون الذین أولئك یكون وقد ، والمیاه المراحیض إلىالوصول  عدم كفایة فرص والنساء

 دارةاإل إلى االفتقارإن . 19 -بكوفید  لإلصابة عرضة أكثر المجتمعیة المرافق استخدام إلى
 وعدم ،لعدوىبایؤدي إلى المزید من مخاطر اإلصابة  الشھریة لدورةل المناسبة ةیصحال

 .العقلیة الصحة على اخطیرً  اضارً  اتأثیرً  لھ یكون أن ویمكن ،الراحة

على  الشابات مع العالمي استطالعنا أخبرنا. األوبئة بسبب وقفـتت ال دورة الشھریةـإن ال
Report-U  ،كوفید  خالل الطمث إدارة في صعوبة یجدن فتیات 4 كل من واحدة أن- 

 بمكان األھمیة منو. الطمثیة النظافة منتجات على للحصول یكافحنمنھن ٪  50 وأن 19
 في المستمرة العالمیة األزمة لمعالجة ؛19 –كوفید  أزمة بعد عاجلة إجراءات اتخاذ یتم أن
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 .الطمثیة نظافةالو صحةال مجال

 أنشطة ملف الكشافة "الفخر األحمر" الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات برنامج یستخدم
. بطریقة صحیة وبثقةو بأمان إدارتھ وكیفیة الطمث عن ماھیة الفتیات لتعلیم ، عالم روزي

 للمشاركة یصبحن مھیئات ، الطمثیة صحةلل السلیمة دارةاإل على الفتیات تدریب خالل منو
معرفتھن  الفتیات تشارك ، ملف األنشطة من االنتھاء بعدو. المجتمع في والمتساویة الكاملة

 الفتیات، من المزید تعلیم بھدف ؛مع أقرانھن اتجراءاإل اتخاذ مشاریع خالل من المكتسبة
 .المجتمع في ة العاروصمو المحظورات من الحدالوقت  نفس فيو

 
 والرفاھیة العقلیةوالصحة  الھیئة الجسدیة •

 
 السلبیة الذاتیة والصورة(القوام)  الجسموھیئة شكل  عن الرضا لعدم المضطردة الزیادة تزال ال

 ،على مستوى العالم یونیو إلى أبریل من الفترة أن تبین وقد. والشابات الفتیات لتقدم تھدیًدا تشكل
 االجتماعیة الضغوط بسبب بشأن القوام مخاوفو لدیھم شواغل الذین ألولئك صعبٍ  بوقتٍ  تنذر
 من عدد تفاقم إلى تؤدي الوطنیة اإلغالق وحاالت العزلة فإن ، ذلك ومع. المواسمتغیر  حول

 بالرفاھیة األمر یتعلق عندما والفتیات لشاباتدى الالموجودة بالفعل  المحتملة بواعث القلق
 :والجسدیة العقلیة

 
 :ذروتھا الوحدة بلوغ
 أجبرت التي الحیاة نمط تغییرات على الضوء االجتماعي والتباعد العزلة مثل مصطلحات تسلط

 على تحافظ ما عادةً  التي ،الضروریة االجتماعیة التفاعالت من أنفسھم إبعاد على األفراد
 كمؤشر بالوحدة الشعور طویلة لفترةو األبحاث أظھرت. اإلیجابیة والعاطفیة العقلیة الصحة

 الھوس زیادة إلى اآلخرین عن باالنفصال الشعور یؤدي أن یمكن. المضطرب لألكل قوي ُمنبِّئ
 .وھیئتھ الجسم صورةب
 

 بتدابیر یتعلق فیما والھیئة الجسدیة األجساد عن والسیاسیة االجتماعیة التعلیقات زیادة
 :اإلغالق

 اإلغالق بتدابیر مباشًرا ارتباًطا ترتبط ضارة وسیاسیة اجتماعیة رسائل ظھور شِھدنالقد 
"أرطال  و رطل الخاصة بالحجر"  15ال " اكتساب مثل شائعة مصطلحاتفنجد . والعزل
 والقلق الضغوط تدیم والتي ،المتعلق بالحجمالتمییز ب ، مشبعةانتشرت بقوة قد ،"19 –كوفید 
 إلى الوصول إلى االفتقار یؤدي قد ، الحاالت بعض فيو. األكل عادات في التحول بشأن

اآلثار  عن فضالً  ، الھیئة الجسدیة على المدى طویلة سلبیة آثار إلى متوازنة غذائیة مجموعات
 .البدنیة الرفاھیةالسلبیة على 

 
 المرأة وزارةل الرسمیة نصیحةال حیث تسلط. أیًضا السلطة من ضغوطات والنساء الفتیات تواجھ
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 اإلرشادات وّجھتحیث . ھذا األمر انتشار مدى الضوء على اإلغالقب المتعلقة بمالیزیا
 والعفویة الفضفاضة المالبس وتجنب المنزل في مكیاجھن لوضع النساء وزارةال عن الصادرة

 ".سعید" منزل على الحفاظ أجل من
 

 :التقلیدیة التكیف وآلیات الیومي الروتین تعطل
 خلقتحیث . الیومي الروتین اضطراب مع بالجسمواالنشغال  الھیئة الجسدیة على القلق یزداد
 أنحاء بعض في األكل اضطرابات زیادة في ساھمت التي المتغیرات من عدًدا واإلغالق العزلة
 .العالمیة األزمة حول العام والقلق الطعام إعداد بشأن القلق ذلك في بما - العالم

 للمقارنات التركیز محور ھو المظھر وأصبح ، للتركیز الوقت من المزید الشباب لدى
 التمارینو ةالغذائی مالنظب المتعلقة نصائحال في زیادة فشھدنا. اإلنترنت على شبكة ةاالجتماعی
 خدمتإن استُ  – والتي ، الریاضیة األلعاب صاالتمثل  ساحاتال غالقإل عالجك الریاضیة

 من أیًضا تزید أن یمكن ولكنھا ، البدنیة والصحة الجیدة التغذیة تدعم أن یمكن - صحیحٍ  بشكلٍ 
 .والوزن الجسم بشأن القلق

 

 لــــوة للعمـــدع
 القرار وصناع والمؤسسات الحكومات ندعو ، 19 -كوفید  وباء بسبب متغیر، عالم مواجھة في
 المساواة عدم أوجھ معالجةإلى  – العالم في والشابات للفتیات تطوعیة حركة أكبر بصفتنا –

 : التالیة اإلجراءات خالل من الجنس نوع على القائم والعنف السائدة
 

 العنف القائم على نوع الجنس
 

 تقدم التيو ،تمویالً كامالً  األمامیة الخطوط في العاملة النسائیة المنظمات تمویل •
 غیر المنظمات دعم ذلك یشمل و. العنف من یعانین الالتي والفتیات للنساء الخدمات
 وقدرتھا استدامتھا لضمان ؛والشابات الفتیات مع تعمل التي یةالشباب خدماتالو الربحیة

 .19 -أحدثھ كوفید  الذي الجدید المشھد في والشابات الفتیات دعم على
 والوطني المحلي المستویین على إلیھا الوصول یمكن طریقة بأفضل المعلومات توفیر •

 .المساعدة على للعنف یتعرضن الالتي والفتیات النساء حصول كیفیة حول
وعدم . والفتیات النساء ضد بالعنف المتعلقة والسیاسات القوانین وإنفاذ وتعزیز تبني •

 .العقاب من بالفرار للجناة السماح
 على الفتیات حصول ضمان خالل من التعلیم في الفتیات حق دعم أھمیة على التأكید •

 .بأمان المدرسة إلى للعودة إضافي دعم
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 في المساواة عدم أوجھ لمعالجةالموجھان  واالستثمار الداعمة للسیاسات األولویة إعطاء •
 ،إلیھا الوصول یمكن التي التعلیمیة والفرص الرقمیة المعدات إلى الوصولالقدرة على 

 .من الفئات الضعیفة والشباب للفتیات وخاصة
 التقدم وتتبع ،الفتیات ضد العنف وحجم طبیعة لفھم ؛البیانات جمع جھود في االستثمار •

 البیانات ھذه مثل تنتج البلدان منفقط  المائة في 41 سوى یوجدال حیث . المحرز
 .خاص بشكل محدودة الفتیات عن البیاناتكما أن  ،بانتظام

 والمجتمعات، الدینیین القادة مع العمل خالل من ، الضارة االجتماعیة األعراف تحدي •
 التشریعف. العنف وتدین المساواة لعدم تتصدى عامة یةوتثقیف توعیة حمالت وتنظیم
 .یكفي ال وحده

 المناھج من كجزء الصحیة والعالقات الجنسین بین المساواة في مجال التعلیم دمج •
 .الدراسیة

 والبرامج الخدمات توفیر خالل من العنف من الناجیات الفتیات احتیاجات تلبیة •
 .طفللل العلیا مصالحال االعتبار في تضع التي واالستجابات

 
 التغـذیــــــة

 
 ، المغذي الغذاء من یكفي ما على الجمیع حصول لضمان الالزمة خطواتال اتخاذ •

 -كوفید  بسبب عرضة للخطر اآلن یعتبرون والذین الضعیفة الفئات من أولئك وخاصة
19. 

 التغذیة، سوء حول التمییزیة والممارسات النمطیة والقوالب االجتماعیة األعراف تحویل •
 اإلصالحات خالل من ،19 –لكوفید  ستجابةالا على جنساني منظور وتطبیق

 .الصحیة النظم في كأولویة التغذیة على والحفاظ التشریعیة،
 األوالد من مرتبة أدنى الفتیات تعتبر التي الضارة والتصورات األعراف معالجة •

 للعدید المتكافئ غیر بالتأثیر واالعتراف ،الغذاء إلى األوالد لوصول األولویة وتعطي
 .النامیة البلدان في سیما ال والفتیات، الشابات على القضایا من

 العمر حسب المستدامة التنمیة أھداف من ھدف كل تحت الوطنیة البیانات تصنیف •
 تسجیل یتم بحیث المساواة لعدم المتداخلة الطبیعة مراعاة مع األخرى والفئات والجنس

 دیموغرافیة كمجموعة والشابات الفتیاتب االعتراف. مالئم بشكل الفتیات لجمیع التقدم
 .خاصةال غذائیةال ھااحتیاجات لھا متمیزة

 متكافئ غیر بشكل تؤثر التيلعدة قطاعات  الشاملة القضایا في التداخالت على التعرف •
 الجنس نوع على القائم والعنف التغذیة المثال سبیل على ،والفتیات الشابات على
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 مایترتب علیھ اللذین والحمل، المبكر الزواج من الفتیات حمایة. الجسم واستقاللیة
 .أخرى موارد بین من على الغذاء، نآلثار السلبیة على إمكانیة حصولھالمزید من ا

 على الحفاظ. المستویات جمیع على للفتیات الصحیة التغذیةب فھمال زیادة في االستثمار •
 ، والدولیة الوطنیة والسیاسات التغذیة برمجة مجال في نطاقھا وتوسیع االستثمارات

 على خاص بشكل التركیز مع ،القطاعات ومتعدد شامل نھج خالل من األرواح وإنقاذ
 .المراھقین تغذیة

 
 الصحة الطمثیة

 الصحة والنظافة الطمثیة في الستثمارفي ا األقل على الحالیة المستویات على الحفاظ •
التعلیم  في عاجل بشكل االستثمار زیادة ، 19 -كوفید  أزمة مرور بعدو. الوباء أثناء

 في الفتیاتتقلیل العوائق التي تواجھھا  لضمان في مجال الصحة والنظافة الطمثیة؛
 .األوسع والمجتمع المدارس ھندخول إعادة

 خالل من ووصمة العار، االجتماعیة والمحظورات ، الضارة األفكار المغلوطة تحدي •
 جمیع إشراك. التي تقودھا الفتیات وأعمال المناصرة المجتمعي العمل في االستثمار
 مجتمع، وقادة ، دینیین زعماءو ، آباءو ، معلمینمن ذوي النفوذ  المصلحة أصحاب

 ،تغییرھا الفتیات ترید التي القضایا على محلیًا زیركالت. العمل ھذا فيفتیان و رجالو
 .ملموسة تغییرات إجراءب القرار صانعي ومطالبة

 تغییر على تركز فتیاتتقودھا ال مناصرة حمالت إجراء الوطني، المستوى على •
توفیر  عن 2020 عام في نیوزیلندا أعلنت. میزانیة تخصیص أو محددة سیاسات
 فلنناصر من أجل أن تحذو. المدرسة في الفتیات لجمیع مجانًا النظافة الطمثیة منتجات

 .حذوھا األخرى الحكومات
 على تركز التي المبادرات جمیع في الطمثیة صحةلل في المیزانیة محددة بنود إدراج •

 .الشاملة الخطط في إدماجھا فضالً عن الشباب
 بالقضایا الوعي مستوى لرفع ؛مایو 28 ، الصحة الطمثیة یوم في سنویًا التحدث علنًا •

 .الدولتخاذ اإلجراءات الالزمة في كل ال القرار صانعي على والضغط
 

 والصحة والرفاھیة العقلیة الجسدیةالھیئة 
 

 ؛اإلیجابیة الذاتیة والصورة العقلیة الرفاھیة لتعزیز موارد إلى للوصول الشباب دعم •
 .إیجابیة أكثر بیئة لبناء

 ممارساتلل تروج أنھا من للتأكد ، االجتماعي التواصل ووسائل اإلعالم وسائل تنظیم •
 الشباب لدعم أوضح إرشادیة عالمات وفرض ، الرقمیة وعبر شبكة اإلنترنت اإلیجابیة
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 .منصاتھم على
 إلى الحكومات تحتاج ، العالم أنحاء جمیع في الرسمي التعلیم مؤسسات إلغالق استجابةً  •

 .العقلیة الرفاھیة قضایا تعالج التي الرسمي غیر التعلیم مناھج أدوات تداول دعم
  

 في ، المستویات جمیع على القرار صنع في والشابات الفتیات لمشاركة األولویة إعطاء یجب
 خطوات اتخاذ العالم أنحاء جمیع في الوطنیة الحكومات علىو والخاص، العام ینالمجال من كلٍ 

 .والممارسات السیاسات تحدید شكل في والفتیات الشابات مع للتشاور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حول الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة
 الفتیات بتمكین ملتزمون نحن ، فتاة وكل فتاة أيمن أجل  تطوعیة حركة أكبر بصفتنا

 150 وجنبًا إلى جنب مع منظماتنا األعضاء للمرشدات وفتیات الكشافة البالغ عددھا والشابات،
 .ناجراءاتإ و قراراتنا صمیم في والشابات الفتیات نضع ،عضو منظمة

 


